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Nejlepší vozík je ten, který nevlastníte. Tak by se dala parafrázovat zkušenost ředitele logistiky a místopředsedy 

představenstva ČSAD Hodonín a.s. ing. Františka Kyncla s manipulační technikou. 

požadavku zákazníka lze dodat techniku k pronájmu 

operativně z Olomouce, nebo Prahy,“ potvrzuje 

za společnost Jungheinrich Josef Bělaška.

„Pronájem nám při porovnání nákladů s provozem 

vlastních vysokozdvižných vozíků vychází jednoznačně 

výhodnější. To platí po stránce finanční, ale rovněž 

v možnostech rychle reagovat na takovéto změny,“ 

zdůrazňuje František Kyncl.

František Kyncl podotýká, že nabídka okamžitého 

pronájmu techniky navíc, či naopak stažení momentálně 

nevyužitého vozíku v rámci pronájmu, byla velká 

konkurenční přednost společnosti Jungheinrich. 

„Ostatní, které jsme v rámci výběrového řízení oslovili, 

takovou možnost  nenabízeli.“

„Logistika už dávno není oborem, kde spolupracujete 

s jedním zákazníkem pět a více let, kdy se skladba zboží 

a jeho toky nemění. To platí i pro technické vybavení a 

zařízení skladu,“ shrnuje ředitel logistiky současné trendy. 

„Zákazníků jsou nyní desítky, přicházejí a odcházejí, 

skladba zboží se rychle mění, stejně jako jejích množství 

a požadavky na techniku a vybavení.“

Konkurenční výhoda? Rychlost a flexibilita

Z praktického hlediska to znamená, že pokud přibude 

firmě ve skladu nový zákazník, musí firma reagovat. 

Ve vybraných případech postačí změna procesů a mapy 

skladu v kombinaci s dostupnou technikou. Většinou 

významnější obchodní úspěch vyžaduje nákup nové 

techniky (finančně náročné), nebo pronájem. „Podle 

Na návštěvě v ČSAD Hodonín 
„Vozíky na pronájem = rychlost
a flexibilita”
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O kontraktu rozhodlo srovnání s konkurencí

Jak se „spojenectví“ Jungheinrichu s logistickým 

partnerem ČSAD Hodonín a.s. zrodilo? ČSAD Hodonín 

a.s. začínala v 90. letech minulého století s původní 

technikou ještě z minulosti, což byla téměř výhradně 

děčínská Desta. Postupem let si firma pořídila 

do svých skladů v Hodoníně, Brně, Praze, Senici, 

Mostě a ve Šlapanicích u Brna novou manipulační 

techniku od zahraničních výrobců. Cesta ke spolupráci 

se společností Jungheinrich nebyla výsledkem 

okamžitého rozhodnutí, ale důsledkem přetrvávající 

nespokojenosti s úrovní servisu tehdejších vlastních 

vozíků. V roce 2010 totiž uzavřela hodonínská společnost 

smlouvu na skladování a spedici se zákazníkem, který 

si na základě dřívějších zkušeností dal jednoznačnou 

podmínku, aby s jeho zbožím manipulovaly výhradně 

stroje značky Jungheinrich. „Tehdy jsme pořídili první 

vozíky, měli jsme pak možnost reálného porovnání 

technické úrovně i servisu,“ říkají shodně ředitel logistiky

i správce techniky František Polášek.

V roce 2012 společnost vypsala výběrové řízení 

na dodávku manipulační techniky. „Pro pronájem 

od společnosti Jungheinrich jsme se rozhodli 

na základě zajímavé ceny a komplexnosti služeb. 

Správnost rozhodnutí jsme si potvrdili hned 

v následujících měsících při běžném provozu.“

Úspěšné hledání rezerv

Pro značku Jungheinrich a formu pronájmu, tedy 

nevlastnictví strojů, se firma ČSAD Hodonín a.s. rozhodla  

na základě nabídky a podmínek, které jim vypracoval 

odborný poradce poradce pan Josef Bělaška. „Nebylo mým 

úkolem prodávat, ale seznámit zákazníka s možnostmi, 

které jim naše společnost nabízí, a pak nechat rozhodnutí 

na něm. Například vychystávání z horních pater se zde 

odehrávalo se dvěma vozíky. Jeden paletu z regálu 

sundal, druhý pak odvezl vybrané zboží přemístěné 

na jinou paletu a na místo určení. Dali jsme sem 

na zkoušku jeden vychystávací vozík a na základě 

praktických zkušeností tu zůstal.“

Jednou z novinek, kterou v logistickém areálu 

O kontraktu mezi ČSAD 
Hodonín a.s. a společností 
Jungheinrich rozhodla 
komplexnost nabídky 
a pružnost služeb

Počet vozíků se díky pronájmu 
může měnit podle míry provozu 
v logistickém areálu 

Optimalizace skladové techniky 
ušetřila čas i manipulační 
zvyklosti

Regálové pozice v hlavní části skladu pojmou tisíce palet především s potravinářským zbožím a nápoji.
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ve Šlapanicích také najdete, je i systém ISM online, 

který zde mají, podobně jako u zákazníka v Kutné Hoře, 

teprve krátkou chvíli. ČSAD Hodonín a.s. je momentálně 

prvním zákazníkem na Moravě, který si tuto vylepšenou 

verzi ISM pořídil. Správce logistiky techniky František 

Polášek říká: „Díky ISM online jsme získali nástroj na lepší 

hodnocení výkonů řidičů a využití techniky. Zařízení také 

zaznamenává nárazy různé síly, od čehož si slibujeme 

snížení nákladů za vzniklé škody.“

Full servis nejen na papíře

Manipulační technika má průměrný roční nájezd 

2.500 motohodin. „To je pro představu totéž jako zhruba 

100.000 km najetých ročně autem,“ přirovnává provoz 

vysokozdvižné techniky Josef Bělaška. V ČSAD Hodonín 

a.s. proto, i s ohledem na kvalitu služeb pro své klienty, 

požadovali, aby se kromě starostí s papírováním 

a odpisy zbavili i starostí se servisem vozíků. „Chtěli jsme 

nabídnout servis manipulační techniky opravdu „full“, 

což se po více než roční spolupráci potvrdilo.“

Dosah servisu v případě oprav je zajištěn ve všední dny 

prakticky ihned, protože Jungheinrich má kvůli velkému 

množství manipulační techniky u zákazníků v Brně 

a okolí dostatečný počet techniků. Také o víkendech 

je garantován zásah servisu během několika hodin. 

„My si opravdu nemůžeme dovolit čekat na opravu 

dva tři dny,“ shrnuje dosavadní spolupráci ředitel 

logistiky ČSAD Hodonín.

Ředitel logistiky František Kyncl, vedoucí správy logistiky František Polášek a Josef Bělaška, odborný poradce Jungheinrichu.

ČSAD Hodonín a.s.

ČSAD Hodonín a.s. provozuje moderní logistický 

areál v CTParku Brno South ve Šlapanicích 

u Brna a pro své zákazníky současně 

zabezpečuje dopravu a distribuci zboží, expresní 

přepravu kusových zásilek, celní a další služby. 

Je držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2008, 

HACCP aj. Shodný rozsah služeb nabízí 

v logistickém areálu Hodonín a v Praze.

ČSAD Hodonín a.s. poskytuje skladovací 

a přepravní služby pro potravinářské zboží, 

nápoje, chemické produkty a hořlavé látky.

Moderní logistický areál ČSAD Hodonín a.s. ve Šlapanicích u Brna.

Více podrobností o nových systémech a další 

zajímavosti na www.jhreference.cz/CSAD


